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Številka: 900-14/2018-2 
Nova Gorica, 10. maj 2018                                                                                                                                                          
                                                                                                                          

P O R O Č I L O 
 

O IZVRŠENIH SKLEPIH 
 

 
35. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. april 2018 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

1. Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 34. seje 
MS, ki je bila 15. marca 2018  

●   

2. Sklep o izdaji negativnega mnenja k imenovanju 
Leonore Drgan iz Obrov in Tonje Ferjančič iz 
Ajdovščine, za ravnateljico javnega zavoda Vrtec Nova 
Gorica   

●   

3. Sklep o imenovanju Urške Leban iz Solkana, kot 
predstavnice MONG v svet zavoda Osnovna šola 
Kozara Nova Gorica  

●   

4. Sklep o imenovanju Anje Ščuka iz Nove Gorice in Aleša 
Bajca iz Solkana, kot predstavnikov MONG v svet 
zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica   

●      

5. Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju Ksenije 
Korče iz Pivke, Benedikta Lična iz Nove Gorice in 
Dragice Vidmar iz Preserij, za ravnatelja OŠ Dornberk    

●   

6. Zaključni račun proračuna MONG za leto 2017  ●   

7. Sklep o sprejetju Letnega poročila Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške za leto 2017 

●   

8. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 v višini 
51.025,89 EUR se na predlog Nadzornega sveta 
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške pusti 
nerazporejen. 

●  
 

 
 
 

9. Presežek prihodkov nad odhodki iz delovanja preteklih 
let v višini 246.329 EUR se na predlog Nadzornega 
sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške 
razporedi za namen financiranja delovanja Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške v tekočem letu 
2018 in prihodnjih letih. 

●   

10. Sklep o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta 
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 
2018 

●   

11.  Mestni svet potrjuje vplačila namenskega premoženja s s 
strani občin ustanoviteljic v višini 232.985,11 EUR v  
letu 2018, pri čemer znesek za posamezno občino  
znaša: MONG 121.716,00 EUR, Občina Brda  
23.298,51 EUR, Občina Kanal ob Soči 27.958,21 EUR, 

●   
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Občina Miren-Kostanjevica 18.638,51 EUR, Občina  
Šempeter-Vrtojba 24.838,89 EUR, Občina Renče –  
Vogrsko 16.534,99 EUR. Vplačila bodo povečala skupno 
namensko premoženje Javnega sklada malega  
gospodarstva Goriške.   

12. Mestni svet potrjuje vplačila sredstev za delovanje 
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v višini 
204.349 EUR, sorazmerno z namenskim premoženjem, 
vpisanim v sodni register, pri čemer znesek za 
posamezno občino znaša: MONG 109.568 EUR, Občina 
Brda 18.785 EUR, Občina Kanal ob Soči 19.760 EUR,  
Občina Miren-Kostanjevica 17.342 EUR, Občina  
Šempeter-Vrtojba 24.076 EUR, Občina Renče – Vogrsko  
14.818 EUR 

●   

13. Mestni svet na podlagi predloga Nadzornega sveta  
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, imenuje 
za revidiranje letnega poročila JSMGG za leto 2018 
družbo Valuta, družba za revizijo d.o.o., Maribor.  

●   

14. Javni sklad malega gospodarstva Goriške naj razišče 
možnost sodelovanja v pobudi CEFOF, tako, da se 
znotraj sklada ustanovi podsklad tveganega kapitala.  

 ●  

15. Sklep o izdaji soglasja k Najemni pogodbi, s katero se 
za nedoločen čas od 1. 6. 2018 dalje odda v najem 
poslovne prostore v izmeri 63,90 m2 v IV. nadstropju 
stavbe MONG    

●   

16. Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda  
GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova 
Gorica, za leto 2017  

●   

17. Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih 
ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkih za leto 2017 za MONG, ki 
ga je pripravil občinski energetski menedžer GOLEA  

●   

18. 
 
 

Sklep o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega 
načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih 
učinkih za leto 2018 za MONG, ki ga je pripravil občinski 
energetski menedžer GOLEA 

● 
 

  

19. Sklep o seznanitvi s predlogom Aneksa št. 1 k Pogodbi o 
ustanovitvi zavoda VIRS Primorske, podpisane dne 6. 9. 
2004  

●   

20. Mestni svet pooblašča župana za podpis aneksa v 
predlaganem besedilu ter čistopisa Pogodbe o 
ustanovitvi zavoda VIRS Primorske, podpisane dne 6. 9. 
2004 

●   

21.  Do naslednje seje mestnega sveta je potrebno pripraviti 
analizo stanja in vizijo o nadaljnjem delovanju VIRS-a.  

 1●  

22. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz ●   

                                                 
1 Ustrezen akt o preoblikovanju sedanjega zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče 
Primorske (VIRS) ter Analiza stanja in vizija o nadaljnjem delovanju VIRS-a sta v pripravi oz. 
zaključni fazi. Pred obravnavo gradiva na Mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica je 
smiselno pridobiti še uradno obvestilo Občine Šempeter - Vrtojba, da izstopa iz 
ustanoviteljstva VIRS. Občina Šempeter - Vrtojba bo izstop iz ustanoviteljstva VIRS 
obravnavala na občinskem svetu predvidoma v maju 2018. 
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preteklih let v Vrtcu Nova Gorica in v osnovnih šolah v 
MONG  

 

23.  Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 
2017 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica  

● 
 

  

24. Odlok o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu MONG  

● 
 

  

25. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza 
pitne vode v MONG  

● 
 

  

26. Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega 
programa za kulturo v MONG za leto 2017 

● 
 

  

27. Sklep o sprejemu Dopolnitve Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018 – 
rebalans 1  

● 
 

  

28. Sklep o podaji predhodnega soglasja KS Kromberk-
Loke za menjavo nepremičnin parc. št. 381/3 k. o. 
Kromberk za parc. št. 383/6 iste k. o.    

● 
 

  

 
 
34. SEJA MESTNEGA SVETA, 15. marec 2018  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

11. Mestni svet MONG nalaga občinski upravi, da v 
najkrajšem možnem času v zvezi z nepremičninami iz 
prejšnje točke prične s potrebnimi postopki za brezplačni 
prenos lastninske pravice v korist MONG (Rafutski park 
z vilo) 

 ●  

12. Za obnovo stavb, ki so predmet tega sklepa bo MONG 
kandidirala za pridobitev sredstev evropske kohezijske 
politike - mehanizma celotnih teritorialnih naložb (CTN), 
Prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1: Učinkovita raba 
prostora na urbanih območjih. (Rafutski park z vilo) 

 ●  

13. Ne glede na prenos sredstev iz projekta Vozlišče 
kreativnih praks na Laščakovo vilo nalaga Mestni svet 
MONG občinski upravi, da nadaljuje z aktivnostmi na 
projektu Vozlišča kreativnih praks v prostorih bivšega 
Kemometala. 

 ●  

18. Mestni svet MONG Gorica pooblašča župana Mestne 
občine Nova Gorica za podpis dogovora iz prejšnje točke. 
(Dogovor o uporabi nacionalnih predpisov za postopke 
javnih naročil EZTS) 

 ●  

 
 
 32. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. december 2017 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

13. MONG naj pridobi ustreznega izvajalca, ki bo do 31. 3. 
2018 pripravil primerjalno analizo cen storitev povezanih 
z vodovodom, odvajanjem in čiščenjem odplak med 
primerljivimi mestnimi občinami v Sloveniji, z vključitvijo 
širšega nabora parametrov, ki na te cene vplivajo. 

 ● 
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Primerjava naj zajema vse postavke na položnicah za 
storitve podjetja z izjemo okoljske dajatve (torej 6 
postavk). Izvajalec naj bo zunanji, torej naj ne bo 
povezan z Vodovodi in kanalizacijo d.d. ali občinsko 
upravo. V postopku naj župan sodeluje z mestnim 
svetom tako, da z zainteresiranimi predstavniki 
svetniških skupin oblikuje komisijo in skupaj z njo 
pripravi razpis za izvajalca ter izbor. 

16. Županu MONG se predlaga, da skupaj z ostalimi 
občinami soustanoviteljicami Komunale Nova Gorica 
d.d. odkupi solastniški delež podjetja, ki je naprodaj, z 
namenom oblikovanja javnega komunalnega podjetja. 

 ● 
 
 
 

 

 
 
31. SEJA MESTNEGA SVETA, 23. november 2017 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

3. O predlogu Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Trnovo-zahod se opravi druga 
obravnava in se pri tem upošteva predloge, pripombe in 
mnenja iz razprave. 

●   

 
 
27. SEJA MESTNEGA SVETA, 22. junij 2017  
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

15. Zaradi racionalizacije proračunskih odhodkov je 
potrebno ponovno uvesti plačljiv mestni promet. 

 
 

●2 
 

 

 
 
24. SEJA MESTNEGA SVETA, 23. marec 2017 
 
 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

9. Oddelek za družbene dejavnosti naj skupaj z Goriško 
knjižnico Franceta Bevka Nova Gorica pripravi idejni 
projekt z oceno investicije za ureditev čitalnice.  

 ●3  

 
 
13. SEJA MESTNEGA SVETA, 10. marec 2016 
 

 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT IZVRŠEN V 
IZVRŠEVANJU 

NI 
IZVRŠEN 

                                                 
2 Trenutno teče postopek izbire novega koncesionarja, navedeni sklep bomo poskusili 
realizirati v sodelovanju z Občino Šempeter-Vrtojba ob začetku izvajanja nove koncesije. 
3 Oddelek za družbene dejavnosti je naročil izdelavo ocene vrednosti izvedbe čitalnice - 
študijske sobe v Goriški knjižnici. O morebitnih nadaljnjih aktivnostih v zvezi z zadevo se 
dogovarjamo z Goriško knjižnico. 
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9. O predlogu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za 
turizem Goriške se opravi druga obravnava in se pri tem 
upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave.  

 ●  

16. Strokovna komisija za pripravo in izvedbo javnega 
razpisa, za pregled in oceno prispelih prijav ter za 
pripravo strokovnega poročila pripravi predlog najboljše 
rešitve pridobljene na podlagi konkurenčnega dialoga. 
Pred dokončno potrditvijo na mestnem svetu se pripravi 
ponovna evalvacija izbrane rešitve v primerjavi z 
izvedbo v lastni režiji. (javna razsvetljava)  

 ●4  

 
Pobude, predlogi, vprašanja in nestrinjanja oz. nezadovoljstva s prejetimi odgovori ter 
pripombe svetnic ter svetnikov so bili posredovani: 
 

   Županu in kabinetu župana:  
 
- svetnice Ane Jug – naslednjo pobudo: 

V preteklem letu smo priča zelo slabim izkušnjam s »slabo banko«, če se spominjate 
AGROIND in EDA. Zdaj se nam obeta podobna izkušnja z nameravano prodajo 
družbe HIT d. d.. Namreč, po Odloku o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, 
je HIT d. d. uvrščen med porfeljske naložbe, kar pomeni, da se jih lahko proda. Kaj to 
pomeni, nam je verjetno jasno. Lokalna skupnost na upravljanje take družbe ne bo 
imela več nobenega vpliva. Ne bodo se samo sekala drevesa, verjemite. 
Zato v Goriški.si menimo, da bi bil spet čas, da župani stopijo skupaj in problem  
sprožijo na skupnem sestanku, na katerem se dogovorijo za ustrezne aktivnosti. Zlasti 
pa, da si prizadevajo, da pride do umika družbe HIT d. d. iz seznama SDH za 
odprodajo. Občani morajo preko države in občine skupaj z zaposlenimi, ohraniti 
odločujoči vpliv v podjetjih kot je HIT d. d.  
Goriška Levica je v tej zvezi podala javno izjavo in občinam Nova Gorica, Šempeter 
Vrtojba, Renče – Vogrsko, Novo mesto, Straža, Kranjska Gora, Rogaška Slatina in 
Šmarješke Toplice, ki imajo delnice v družbi HIT d. d. postavila javno vprašanje: 
Ali se strinjate s privatizacijo HIT d.d.?  
● Če se strinjate, ali boste tudi ve prodale skupno premoženje občanov takoj, ko bo 

mogoče?  
● Če se ne strinjate, kaj boste naredili v zvezi z namero države, da proda svoje 

deleže?  
 

Na katere menimo, da je tudi potrebno jasno in javno podati mnenje te občine. (priloga 
1) 

 
- svetnice Ane Jug – naslednje vprašanje:  

Na pretekli seji je člane mestnega sveta predsednik uprave družbe HIT d. d. seznanil z 
oceno poslovanja in strateškimi plani te družbe.  
Glede na to, da je družba HIT d. d. oziroma bolje rečeno delnice te družbe, v večinski 
lasti države in lokalnih skupnosti, mislimo, da je prav, da mestni svet kot najvišji organ 
MONG sledi rezultatom poslovanja in investicijam, vendar mora slediti tudi ostalemu 
poslovanju družbe, zlasti tistemu, ki zadeva lokalno skupnost in njene občane.  
 S tem namenom, zlasti pa, da se ponavlja primer Luke Koper, smo 
predsedniku uprave HIT d. d. postavili določena vprašanja s področja delovnih 

                                                 
4 Objavljen je bil Javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja 
in vzdrževanja javne razsvetljave na območju MONG. Postopek izbire koncesionarja s 
konkurenčnim dialogom je v teku. 
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razmerij, na katere pa nismo prejeli zadovoljivih in konkretnih odgovorov. Glede na 
vaše informacije se celo pojavlja dvom v točnost nekaterih trditev predsednika uprave.  
Zato vprašanja ponavljamo in pričakujemo, da bo župan kot zakoniti zastopnik HIT-
ovega delničarja pridobil te podatke in da se bo tako sam kot tudi predsednik NS, 
Marjan Pintar, imenovan s strani tega delničarja, opredelil do njih: 
1. Koliko je ob redno zaposlenih delavcih, delavcev, ki delajo določen čas, glede na 

število vseh delavcev in glede na število opravljenih delovnih ur mesečno? 
2. Koliko je ob redno zaposlenih delavcih za nedoločen in določen čas, delavcev, ki 

delajo preko agencij za posredovanje delavcev, glede na število delavcev in glede 
na število opravljenih delovnih ur mesečno? 

3. Koliko je ob redno zaposlenih delavcih za nedoločen in določen čas, študentov, ki 
delajo preko študentskih organizacij, glede na število delavcev in glede na število 
opravljenih delovnih ur mesečno? 

4. Koliko je ob redno zaposlenih delavcih za nedoločen in določen čas, prekarnih 
delavcev, glede na število delavcev in glede na število opravljenih delovnih ur 
mesečno?  

5. Koliko delavcev HIT d. d. glede na to, da gre za dejavnost iger na srečo, prejema 
minimalno plačo?  

 
- svetnice mag. Tanje Pipan – naslednje vprašanje na prejeti odgovor:  

- Glede kampusa sem pogledala vaš odgovor in sem razumela, da mestna občina ne 
načrtuje nadaljnjih aktivnostih pri tem projektu. Sedaj me samo zanima, če sem to 
prav razumela? Če sem narobe razumela, me prosim, popravite. 

 
- svetnika Valterja Vodopivca – naslednji ugovor:  

Žal moram ugotoviti, da ni v tej dvorani prisotnega ne župana, ne direktorice občinske 
uprave, zato sploh ne vem, ali ima smisel izražati svoje nestrinjanje. Zakaj tak uvod?  
Na 29. seji 28. septembra lanskega leta 2017 sem podal pobudo, da se uredijo 
dostopi za invalide k lokalom pri  tako imenovanem Salonu Meblo. Prvi odgovor na to 
pobudo je bil takrat, da ne rečem neprimeren. Na moje nestrinjanje so mi v uradu 
direktorja občinske uprave odgovorili, da bo v nadaljevanju dejansko pristojni oddelek 
skupaj z odgovornim projektantom še enkrat preveril možnost ustrezne rešitve, 
povezane z dostopom invalidov, prav tako pa se bo kabinet župana skupaj z 
uporabniki poskušal dogovoriti, da se zadeva razreši. 
Na prejšnji seji prejšnji mesec sem občinsko upravo in župana ponovno spomnil na to 
zavezo in jih povprašal kaj je na tem. Tokrat je šla zgodba še korak dlje, niti odgovorili 
mi niso na moje vprašanje, ne da bi podali kakšen odgovor, kako bodo rešili, sploh 
odzvali se niso.  
Nisem še doživel v štirih mandatih tak zaničevalen odnos do svetnika s strani župana 
in občinske uprave. Zato protestiram in upam, da bo statutarno-pravna komisija dala 
to problematiko na dnevni red na eni izmed njenih sej in sprejela ustrezen zaključek ali 
pa stališče in ga posredovala mestnemu svetu v obravnavo. 

 
- svetnice Karmen Saksida – skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, naslednje vprašanje:   
Name se v zadnjih tednih pogosto obračajo občani, ki jih zanima, kako poteka 
realizacija participativnega proračuna, torej, kaj se dogaja s projekti, ki so bili s strani 
udeležencev glasovanja izbrani za realizacijo s sredstvi namenjenimi participativnemu 
proračunu. Ker na terenu še ni vidnih aktivnosti, občani sprašujejo, kdaj bodo izbrani 
projekti uresničeni, glede na to, da naj bi bili dokončani v proračunskem letu 2018. 
Zanima me torej, ali lahko za vsak projekt izvemo v kateri fazi realizacije je trenutno in 
ali bodo vsi projekti zaključeni v letošnjem letu? 
Prosim, da mi skladno s poslovnikom odgovorite na majski seji mestnega sveta. 
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   Projektni pisarni (UD): 
 

- svetnice mag. Tanje Pipan – naslednji predlog:  
Predlagala bi, da se v MONG vzpostavi projekt mreže izposoje koles oz. t.i. “bike 
sharing”. Dober primer takega projekta imamo v Ljubljani s projektom Bicikelj. 
Predlagam, da se projekt “bike sharinga” razširi tudi na občini Gorizia in Šempeter-

Vrtojba, saj sta z našo občino povezani s kolesarskimi potmi in skupaj tvorijo 
geografsko celoto. Lokacije »bike sharinga« bi morale biti pred vsemi pomembnimi 

javnimi institucijami ter hoteli. Te lokacije bi morali povezati tudi v spletno platformo, 

katero sem na prejšnji seji predlagala, da se vzpostavi.  
Lahko bi bili bolj ambiciozni in eni izmed prvih v EU izposojali tudi električna kolesa. 
Na ta način bi še bolj povezali naše podeželje z mestom. V kolikor bi se sosednji 
občini vključili v projekt, bi lahko sofinanciranje pridobili iz EZTS-ja.   
 

 

   Oddelku za družbene dejavnosti: 
 
- svetnika Stanka Žgavca – naslednji predlog:  

V okviru razprave na 33. seji mestnega sveta pri točki 8. dnevnega reda – Poročilo o 
pregledu dela Sveta javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, sem 
opozoril na nepravilnosti – to je delovanje sveta zavoda v nasprotju z Zakonom o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda 
Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica.  
Nezakonitost je v tem, da svet zavoda ni sklepal pogodbe o zaposlitvi z vršilcem 
dolžnosti direktorja, niti dvema direktorjema. Iz zapisnikov sveta zavoda od 15. do 
vključno 21. seje, to je od 10. 11. 2016 do 15. 12. 2017, je razvidno, da svet zavoda ni 
obravnaval in sklepal nobene pogodbe o zaposlitvi bodisi z vršilcem dolžnosti 
direktorja bodisi z direktorjem.  
V razpravi sem predlagal, da pristojna služba preveri moje ugotovitve in trditve in me 
obvesti. Ker pristojna služba vse do danes tega ni storila, zahtevo ponavljam in 
pričakujem strokovno jasen in natančen odgovor.  

 
- svetnice mag. Tanje Pipan – naslednji predlog na prejeti odgovor:  

Pri Rafutskem parku sem podala predlog, da bi se Rafutski park odprl za javnost. V 
odgovoru ste navedli, da so stroški za ureditev tega parka 800.000,00 EUR. To 
verjetno pomeni, da je glede na proračun skorajda neverjetno, da bi ta park odprli v 
kratkem času.  
Predlagam, da se park odpre takšen kot je, saj je tudi v takšnem stanju zanimiv tako 
za občane kot za turiste in poleg tega v proračunu za vzdrževanje parka vsako leto 
namenjamo približno 8.000,00 EUR. Predlagam tudi, da se v okviru teh sredstev 
morda tudi zaposli eno osebo preko javnih del, ki bo skrbela za urejanje tega parka in 
odpiranje vrat in bo tam dejansko vsaki dan. Tako bodo lahko obiskovalci prihajali tja 
in uživali ter bo za 8.000,00 EUR ta park odprt.  

  
 

   Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe:  
 
- svetnika Stanka Žgavca – nasledne vprašanje:  

Nekateri stanovalci Gortanove ulice v Novi Gorici sprašujemo, kakšna dela so 
predvidena v navedeni ulici in kdaj se bodo že začeta in daljši čas prekinjena dela 
nadaljevala? 

 
- svetnika Simona Rosiča – naslednje vprašanje in naslednji predlog:  
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Na dnevnem redu današnje seje je tudi sprejemanje sprememb Odloka o 
subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica. Z odlokom MONG 
ureja subvencioniranje stroškov prevoza pitne vode za občane, uporabnike, ki nimajo 
možnosti priključitve na javno omrežje, ki imajo le vodnjake s kapnico, ali so priključeni 
na drug vodni vir. Navedeni odlok pa ne velja za kmetijsko, gospodarsko in obrtno 
dejavnost uporabnikov.  
Zato se tu odpirata dva problema. 1. Kako poskrbeti za vodo uporabnikom, ki se 
uporabljajo s predhodno navedeno dejavnostjo in so v enakem položaju, torej delujejo 
na območjih, kjer ni možnosti priključitve na javno omrežje, ki imajo le vodnjake s 
kapnico, ali so priključeni na drug, v sušnem obdobju  presihajoč vir? Pri tem je zlasti 
pomembno vprašanje vode za kmetijsko dejavnost, za živino? 
2. Kako odpraviti diskriminacijo v stroških v razmerju do uporabnikov, ki se ukvarjajo z 
navedeno dejavnostjo in so priključeni na javno vodovodno omrežje?  
Zavedamo se, da je področje, ki ga načenjamo, na sistemski ravni neurejeno, čeprav 
je vlada, ko je bila v preteklem letu vpisana pravica do pitne vode v Ustavo, obljubila, 
da bo pripravila zakonski okvir in izvedbene akte, česar pa vse do sedaj ni storila. 
Kljub vsemu menimo, da je znotraj pooblastil lokalne skupnosti ta problem mogoče  
urediti, če ne trajno, zaradi pomanjkanja sistemske ureditve, pa začasno, do sprejema 
predpisa na državni ravni.   
Zato predlagamo, da občinska uprava v okviru obstoječih možnosti pripravi rešitev do 
naslednje seje mestnega sveta, skratka pred poletjem, ki bo odprlo vprašanja oskrbe z 
vodo. 

 
- svetnika Mirana Vidmarja - naslednja vprašanja:  

3. 4. 2018 je bil sklican sestanek Sveta KS Branik na pobudo krajanov naselja 
Pedrovo v Krajevni skupnosti Branik glede infrastrukturne problematike, in sicer:  
1. Vzdrževalna dela na cesti do naselja Pedrovo. Cesta je v zelo slabem stanju, 
potrebno je cestišče preplastiti, urediti odvodnjavanje, utrditi bankine, odstraniti 
drevesa, ki nevarno visijo na cestišče in s tem ogrožajo promet.  
2. Oskrba z vodo. Krajani so predstavili težave glede oskrbe s pitno vodo in iz tega 
sledi, da je takojšnja rešitev subvencioniranje stroškov dobave v povezavi s 
predlogom Odloka o spremembi odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v 
Mestni občini Nova Gorica. Trajna rešitev je izgradnja 6 km odseka vodovoda od 
železnih vrat do Pedrovega.  
3. Fekalna in meteorna kanalizacija Pedrovo Kaj se da narediti iz projekta kanalizacije 
Pedrovo, kateri, če se ne motim obstaja, v povezavi s projektom kanalizacije Branik? 
4. Trasa telefonske linije Branik-Pedrovo Nekaj telefonskih drogov je polomljenih, tako, 
da je kabel po tleh in po drevesih.  
Vprašanj je bilo še več, ampak ta so najbolj pereča in zato apeliram na občinsko 
upravo, da takoj pristopi k rešitvi nastalih naštetih zadev. 
 

 

   Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo:  
 
- svetnika Aleša Markočiča – naslednjo pobudo:  

S strani stanovalcev na Pristavi sem bil seznanjen s problematiko, da kljub 
prometnemu znaku, ki prepoveduje vožnjo motornih vozil preko bivšega mejnega 
prehoda na Pristavi, le-ta prepovedi ne upoštevajo. Problem je predvsem v tem, saj 
sta tik ob mejnem prehodu dve otroški igrišči, v kratkem bo tudi otvoritev muzeja v 
bivši carinarnici in obstaja velika nevarnost, da bo nekega dne prišlo do tragičnega 
dogodka. Pred leti je bil ta prehod zavarovan s primernimi fiksnimi železnimi stebrički, 
ki niso dopuščali prehoda za motorna vozila, sedaj pa jih ni več.  
Dajem pobudo, da se ponovno namestijo stebrički na lokaciji, kjer so že bili in s tem 
preprečimo vožnjo motornih vozil čez ta prehod, omogočimo mirnejše igranje otrok na 



 

9 

igrišču in varnejše sprehajanje in kolesarjenje po poti ob železniški progi Nova Gorica 
– Šempeter. 
 

- svetnika Simona Rosiča v imenu svetnika dr. Klemna Miklaviča - naslednje 
nezadovoljstvo s prejetim odgovorom:  
Oglašam se v imenu kolega Klemna Miklaviča, kateri je podal na prejšnji seji svetniško 
vprašanje v zvezi priprave celotnega hortikulturnega načrta. Občinski upravi se 
zahvaljujemo za odgovor in hkrati nas veseli njeno zavedanje o pomenu mestnih 
dreves z vidika kakovosti bivanja kakor tudi ohranjanja tradicije, saj je bila Nova 
Gorica zasnovana kot mesto v parku.  Opozoriti pa moramo na to, da se občinska 
uprava v svojem odgovoru pravzaprav ni  opredelila do bistvenega elementa 
svetniškega vprašanja, to je do izražene potrebe po izdelavi hortikulturnega načrta, ki 
bi služil kot vsebinsko in strokovno celovit dokument, ki bi upravljanje z mestno 
drevnino obravnaval dolgoročno.  
Presoja o odstranjevanju dreves ne bi smela potekati zgolj na podlagi ocene o 
zdravstvenem stanju posameznega drevesa ter individualnih vlog občank in občanov. 
Drevo, ki v našem mestu raste sedemdeset in več let lahko posekamo v nekaj 
minutah, njegovo funkcijo pa bo na novo posejano drevo prevzelo šele čez nekaj 
desetletij, ko bo doseglo ustrezne dimenzije. Zato je časovna dimenzija upravljanja z 
mestno drevnino izjemno pomembna, učinkovito pa jo lahko obravnavamo le, če 
imamo celovit vpogled v trenutno stanje mestne drevnine na območju celega mesta, 
jasno določene cilje ter ukrepe ter ovrednotene tudi finančne potrebe za njihovo 
izpopolnjevanje. 
Ob tem naj poudarimo še dejstvo, da se pomena dolgoročnega upravljanja z mestno 
drevnino zavedajo tako večja kot tudi manjša mesta od Nove Gorice. Ljubljana ima 
tako izdelan digitalni register vseh dreves na mestnih površinah v njeni lasti, ki ji služi 
kot orodje pri odločanju, Tolmin pa je ravno v letošnjem letu sprejel nov že drugi 
petnajst letni načrt upravljanja z mestno drevnino.  
Na podlagi naštetega v Goriški.si menimo, da odgovor s strani občinske uprave ni 
ustrezen, saj ne odgovarja na svetniško vprašanje. Dejstva, ki so v odgovoru 
navedena, pa ne zadoščajo za ustrezno, učinkovito ter dolgoročno upravljanje z 
mestno drevnino. 

 
- svetnika Antona Peršiča - naslednje vprašanje:  

Prebral bom moje vprašanje. V letih 2012 in 2013 je Mestna občina Nova Gorica s 
ciljem povečanja samooskrbe s hrano organizirala predavanje in arhitekturne 
delavnice na temo vrtičkarstva v mestu in njeni neposredni bližini.   
Podani so bili predlogi, izdelan in sprejet projekt ureditve vrtičkov v Novi Gorici, 
smernice in faze izvedbe ter predlog vzorčne ureditve tipskega vrtička, vse s podporo 
in sodelovanjem občine. Nosilec projekta je bila Mestna občina Nova Gorica, vendar 
mi ni poznano, da bi projekt zaživel po predvidevanjih.  
Zato sprašujem, zakaj se ta projekt ne izvaja, ne nadaljuje in kakšen je razlog, da 
projekt ni zaživel?  

 
- svetnice mag. Tanje Pipan – naslednjo pobudo:  

Dajem pobudo, da se po vzoru drugih mest po EU in Sloveniji uredi pasji park v mestu 
Nova Gorica. V Novi Gorici namreč obstaja veliko število ljubiteljev psov, ki imajo 
omejen prostor za sprehajanje psa in medsebojno druženje. Predlagam, da se tak 
pasji park umesti na travniku med Ulico Gradnikove brigade in Kidričevo ulico, ob 

sodišču. Prostor naj se uredi z minimalnimi stroški, in sicer naj se ogradi s preprosto 

ograjo, nekaj klopcami, po potrebi se doda še pitnik in stojalo z vrečkami za pasje 
iztrebke ter koši. 

 
- svetnice Ane Jug – naslednji ugovor:   
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Dobila sem odgovor na vprašanje glede onesnaževanja okolja in sem nekako s temi 
odgovori kar zadovoljna. Nisem pa dobila odgovora na tretje vprašanje, in sicer kako 
je s sodelovanjem z drugimi občinami, katerih vplivi iz njihovega območja segajo na 
območja MONG in obratno. Sedaj imamo tu en pereč primer, to je Salonit Anhovo, 
tako, da bi vseeno prosila, da dobimo še na to odgovor, da vidimo, ali je kaj 
narejenega na tem področju, ali so kakšni dogovori in ali so meritve, ki tudi zajemajo 
to onesnaževanje. Saj veste, da slišimo, da postajamo smetišče Evrope. 

 
 
Miran Ljucovič  

             PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  
 
 
 




